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Актуальність обраної теми дисертації. 

Проблема пухлин яєчника є однією з найактуальніших та важких 

розділів клінічної онкології. Пухлини яєчників часто розвиваються 

безсимптомно та мають багато гістологічних типів. Наразі накопичено 

великий інформаційний матеріал щодо діагностики та лікування раків різних 

органів, проте, серед злоякісних новоутворень жіночої репродуктивної 

системи, злоякісні епітеліальні пухлини яєчників (ЗЕПЯ) характеризуються  

найбільшою частотою літальних наслідків. Рак яєчників (РЯ) за частотою 

виникнення  займає друге місце серед пухлин жіночих полових органів, 

проте смертність від РЯ перевищує смертність від рака шийки та тіла матки, 

разом узятих.   

За даними Національного канцер реєстру, в Україні щорічно від 

злоякісних ПЯ помирають до 55% хворих на цю патологію та близько 25% 

помирають в перший рік після встановлення діагнозу.  

Наразі більшості  пацієнткам  остаточний клініко-морфологічний 

діагноз ЗЕПЯ встановлюється  на пізніх його стадіях. Це пов’язано з  

відсутністю надійних систем скринінгу раку яєчників, відсутністю 

патогномонічних клінічних проявів та точних методик їх діагностування. 

Крім того, незважаючи на значний прогрес гістологічної та молекулярно-

біологічної методик діагностики, патоморфологічна верифікація РЯ 
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залишається важкою задачею та потребує подальшого удосконалення. 

Одними з актуальних питань у патоморфології залишається питання 

диференційної діагностики типів епітеліальних пухлин яєчників (ЕПЯ) та 

визначення їх злоякісного потенціалу. Роль та клінічне значущість 

імуногістохімічних маркерів, регулючих апоптоз, проліферативну активність 

пухлин, компонентів внутришньоклітинного цитоскелету, тощо продовжує 

інтенсивно досліджуватися. З метою більш поглибленого розуміння окремих 

етапів розвитку пухлин яєчників та формування критеріїв диференційної 

діагностики доброякісних, пограничних та злоякісних ЕПЯ різного 

гістологічного типу необхідне подальше дослідження зазначених питань на 

сучасному рівні.  

 

 Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами 

Дисертація виконана відповідно до плану наукових досліджень 

кафедри патологічної анатомії і судової медицини ДЗ «Дніпропетровська 

медична академія МОЗ України»: «Розробка діагностичних та прогностичних 

критеріїв новоутворень різних локалізацій з урахуванням біологічних 

показників активності пухлинного процесу» (номер державної реєстрації 

0116U002827, 2016–2018 рр.), в якій авторка була безпосереднім виконавцем 

досліджень, що присвячені вивченню ЕПЯ, їх патогістологічних та 

імуногістохімічних особливостей. 

  

Новизна дослідження та одержаних результатів 

У дисертаційній роботі на підставі комплексного клініко-

морфологічного, гістологічного, імуногістохімічного, морфометричного 

дослідження отримані нові дані щодо патоморфологічних та молекулярно-

біологічних характеристики ЕПЯ для кожного гістологічного їх типу.  

Визначено діагностично значущі гістологічні критерії раків різного 

ступеню злоякісності, що визначає основні критерії диференційної 
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діагностики та прогнозу ЕПЯ. 

Вперше надано оцінку ролі в диференційній діагностиці ЕПЯ 

кількісного визначенням  присутності макропапілярних, мікропапілярних, 

залозистих, фолікулярних, кістозних, солідних структур та відносної площі 

стромального компоненту.  

Отримані дані дозволяють проводити диференційну діагностику 

доброякісних, пограничних, злоякісних високо- та низькодиференційований 

карцином.  

Доповнено дані щодо діагностичного, диференціально-діагностичного 

та прогностичного значення проліферативної активності ЕПЯ, що є одним з 

найвагоміших критеріїв ЕПЯ різного ступеню злоякісності та повинно бути 

враховано при діагностиці різних гістологічних типів РЯ. 

Дослідження 13 імуногістохімічних (ІГХ) маркерів, їх роль в 

диференційній діагностиці гістологічних типів ЕПЯ та вторинних пухлин 

яєчників, дозволило оптимізувати діагностичну панель ІГХ  маркерів.  

 

Теоретичне та практичне значення результатів дослідження 

Результати дисертаційної роботи доповнюють та поглиблюють сучасні 

уявлення щодо патоморфологічних та молекулярно-біологічних особливості 

ЕПЯ. 

Ґрунтовне дослідження ЕПЯ на сучасному рівні доводить доцільність 

застосування у практичній медицині панелі ІГХ маркерів, що мають високу 

інформативність і прогностичну значущість. 

Для  диференційної діагностики гістологічних типів ЕПЯ 

запропоновано  декілька  ІГХ  панелей:  первинна  –  для  диференціації 

доброякісної  та  пограничної  ЕПЯ,  первинна  та  вторинна  –  для  

злоякісних  ЕПЯ.  

Розроблені алгоритми верифікації ЕПЯ може використовуватися в 

практичній роботі патологоанатома, а також працівниками науково-

дослідних установ і патоморфологічних лабораторій, що дозволить 
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поліпшити якість діагностики пухлинної патології яєчників.  

 

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, висновків 

і рекомендацій, сформульованих у дисертації 

В дисертаційній роботі Савченко О.А. сформульовані нові положення, 

висновки і практичні рекомендації, які базуються на достатній кількості 

морфологічних досліджень ЕПЯ, на виділенні репрезентативних груп 

досліджень, на застосуванні адекватних, доцільних і сучасних 

патоморфологічних та статистичних методів аналізу отриманих результатів.  

Для досягнення мети та виконання поставлених завдань дисертаційної 

роботи було використано достатню кількість патоморфологічного 

дослідження операційного матеріалу від 305 пацієнток на ПЯ, серед яких 10 

випадків – метастатичного ураження, що досліджено ІГХ. Матеріал був 

розділений на групи в залежності від гістологічного типу, ступеню 

злоякісності, первинного чи метастатичного походження. 

Для виконання досліджень були використані сучасні морфологічні 

(макроскопічний, гістологічний), імуногістохімічний, морфометричний 

методи.  

Імуногістохімічне дослідження проводилось з використанням 13 

біомаркерів задля оцінки рівня проліферативної активності, апоптозу, 

особливостей цитоскелету ракових клітин з використанням маркерів 

епітеліального та мезенхімального фенотипу, рецепторного статусу до ER 

PGR.  

Достовірність отриманих результатів та висновків дисертаційної 

роботи засвідчується сучасними математично-статистичними методами.  

 

Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті 

Основні положення дисертаційної роботи повністю викладені у 11 

наукових працях: 5 статей у наукових фахових виданнях України (з них 1 – у 
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журналі, що індексуються міжнародною наукометричною базою Web of 

Science) та 6 тез у матеріалах конференцій та конгресів. 

 

Структура і зміст дисертації 

Дисертація Савченко О.А. оформлена згідно «Основних вимог до 

дисертацій та авторефератів дисертацій» ДАК України, викладена на 272 

сторінках комп’ютерного тексту й складається з анотацій, вступу, огляду 

літератури, розділу матеріалів і методів дослідження, результатів власних 

досліджень (3 розділи), аналізу та обговорення результатів дослідження, 

висновків, практичних рекомендацій, приміток, списку використаних джерел, 

а також додатків. Робота містить 103 рисунки, 46 таблиць та список 

використаних джерел із 202 джерел (18 кирилицею та 184 латиницею). 

У вступі дисертант розкриває актуальність проблеми ЕПЯ, їх 

епідеміології, особливостей морфологічної діагностики та диференційній 

діагностики, роль ІГХ метода в діагностиці та визначенні прогнозу 

захворювання і обґрунтовує необхідність подальшого дослідження 

патоморфологічних особливостей гранульозоклітинних пухлин яєчників 

(ГПЯ), чітко формулює мету та завдання дослідження, характеризує новизну 

та практичну значущість отриманих результатів.  

Характеристика роботи за розділами 

У першому розділі автор поглиблено аналізує сучасні, переважно 

англомовні, літературні дані щодо епідеміологічних особливостей 

поширення ГПЯ. Проведений аналіз даних сучасної літератури щодо 

термінології та класифікації ЕПЯ, їх морфологічних та молекулярно-

біологічних особливостей. Особливу увагу авторка приділила питанню 

значення імуногістохімічного дослідження в діагностиці ЕПЯ. Також 

приділяється увага ролі репродуктивних факторів ризику та розвитку ЕПЯ.  

У другому розділі «Матеріали і методи дослідження» авторка описує 

дизайн та методологію дослідження, формування груп дослідження, детально 

описує методи, що були використані під час виконання роботу. Усі методи, 
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зокрема гістологічні, імуногістохімічні, морфометричні та статистичної 

оцінки достовірності отриманих результатів описані детально та указані усі 

модифікації зазначених методів. Даний розділ віддзеркалює алгоритм та 

дизайн дослідження, використане обладнання, реактиви та методи 

морфологічної діагностики.  

Третій розділ дисертації присвячений поглибленому морфологічному 

дослідженню ЕПЯ на основі аналізу операційного матеріалу. Надано 

патологоанатомічна (гістологічна) характеристику та проведено аналіз 

будови ЕПЯ різного гістологічного варіанту та ступеню злоякісності. 

Досліджено діагностичне значення особливостей гістологічної будови 

серозних, муцинозних та ендометріоїдних доброякісних, пограничних та 

злоякісних пухлин яєчників, пухлин Бреннера на недиференційованих 

карцином яєчників. 

У четвертому розділі роботи наведені результати імуногістохімічного 

дослідження ЕПЯ в кожній з груп та гістологічних варіантів пухлин, зокрема 

досліджено їх проліферативно-апоптотичні процеси (p53,  Ki-67),  

особливості експресії маркерів епітеліального та мезенхімального гістогенезу 

(СК7, СК20, віментин), визначено рецепторний профіль (ER та PGR).  ІГХ 

дослідження дозволило отримати нові дані щодо молекулярно-біологічних 

характеристик ЕПЯ та визначити ІГХ критерії, що характерні для кожної з 

гістологічних типів ЕПЯ та ступеню злоякісності.  

П’ятий розділ дисертації присвячений дослідженню 

патоморфологічних особливостей злоякісних пухлин яєчників різного 

походження. Проведено аналіз ІГХ властивостей первинних ЕПЯ та ПЯ 

неепітеліального походження, а саме гранульозоклітинних ПЯ, а  також 

карцином метастатичного ґенез, зокрема  колоректального  раку.   

У шостому розділі «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» 

дисертанткою проведений поглиблених аналіз власних досліджень, їх 

обговорення та порівняння з результатами інших авторів, що віддзеркалює 

новизну та практичну значущість дослідження для патоморфологічної 
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діагностики ГПЯ.  

Представлені сім висновків дисертаційної роботи, що базуються на 

отриманих результатах, логічно завершують роботу, є обґрунтованими, 

відповідають меті та завданням дослідження.  

У останньому розділі дисертації авторкою наведені три практичні 

рекомендацій щодо покращення якості морфологічної діагностики ЕПЯ, 

визначення гістологічного варіанту пухлини, ступеню їх злоякісності, 

доцільності використання ІГХ маркерів при проведенні диференційної 

діагностики між злоякісними ЕПЯ, гранульозоклітинними ПЯ та метастазами 

колоректального раку.  

Дисертаційна робота написана грамотно, науковим стилем викладення 

матеріалу дослідження, положень, висновків і практичних рекомендацій. 

Розділи добре ілюстровані макро- та мікрофотографіями, таблицями, 

авторськими схемами.  

 

Недоліки дисертації щодо їх змісту і оформлення 

Принципових зауважень щодо змісту, оформлення та стилю 

дисертаційної роботи та автореферату немає. Поряд з цим є окремі 

зауваження та побажання, а саме:  

  

1. Наукова новизна дисертаційної роботи у розділі «Загальна 

характеристика роботи» викладена недостатньо повно, а саме не 

конкретизовано значущість отриманих результатів щодо визначення 

ступеню злоякісності ЕПЯ, не вказано в чому полягає оптимізація 

діагностичної панелі ІГХ маркерів, не акцентується увага на новизні 

отриманих результатів. 

2. В тексті дисертаційної роботи наявні стилістичні неточності та окремі 

орфографічні помилки. 

3. Відомо, що в яєчники можуть метастазувати  не лише колоректальні 

рака, а й, наприклад, раки шлунку та молочної залози. В дисертаційній 
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роботі  недостатньо обґрунтовано дослідження диференційної 

діагностики між первинними ЗЕПЯ та метастазами саме 

колоректального раку.  

 

Наведені зауваження не впливають на науковий рівень дисертаційної 

роботи та не зменшують її теоретичне та практичне значення.  

 

У порядку дискусії хотілось би почути відповіді на наступні питання:  

1. Як на Вашу думку, чи повинен патоморфолог під час 

диференційно діагностики між серозною, муцинозною, ендометріоїдною 

пухлинами яєчників спиратися на присутність макро- мікропапілярних, 

залозистих, кістозних, солідних структур, відносної площі строми? Чи є ці 

діагностичні критерії надійними, адже, з отриманих даних випливає, що 

наведені гістологічні структури, особливо залозисті, можуть бути присутні в 

усіх типах ЕПЯ. Які на Вашу думку повинні бути першочергові критерії в 

диференційній діагностиці гістологічних варіантів ЕПЯ? 

2. Які Ви можете дати рекомендації щодо діагностики пограничних 

серозних, муцинозних та ендометріальних ПЯ, а саме в диференційній 

діагностиці з доброякісними та злоякісними формами? Яка роль ІГХ 

дослідження при вирішенні складних питань діагностики?  

3. В практичних рекомендаціях вказується, що для уточнення 

ступеня злоякісності первинних ЕПЯ доцільно застосовувати маркери Ki-67, 

р53, CK7. Уточніть роль СК7 в диференційній діагностиці між 

доброякісними та пограничними пухлинами, пограничними та злоякісними 

пухлинами. 

 

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження в практиці 

Результати дисертаційної роботи Савченко О.А. мають велике 

практичне значення і можуть використовуватися в практичній роботі 
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лікарями-патологоанатомами та викладачами медичних закладів вищої 

освіти та післядипломної освіти при викладанні патоморфології.  

Заслуговують на впровадження в патологоанатомічних бюро, 

відділеннях, патологоанатомічних відділах та лабораторіях НДІ України 

запропоновані критерії гістологічної та молекулярно-біологічної діагностики 

ЕПЯ. Запропонована панель ІГХ маркерів під час диференційної діагностики 

ПЯ різного гістологічного варіанту та ступеню злоякісності має вагоме 

практичне значення.  

Результати дисертаційного дослідження з позитивним діагностичним 

ефектом впроваджені в роботу КЗ «Дніпропетровське обласне     

патологоанатомічне бюро» (м. Дніпро), у патологоанатомічних відділеннях 

КЗ  «Міська клінічна лікарня №4 Дніпровської міської ради» (м. Дніпро), КЗ 

«Полтавське обласне патологоанатомічне бюро» (м. Полтава), КЗ «Одеське 

обласне патологоанатомічне бюро» (м. Одеса), патологоанатомічного 

відділення Кіровоградської обласної лікарні (м. Кропивницький). Нові 

матеріали дисертації впроваджені в навчальний процес на кафедрах 

патологічної анатомії Харківського національного медичного університету, 

ДВНЗ «Івано-Франківського національного медичного університету», 

Буковинського державного медичного університету, Сумського державного 

університету МОН України; на кафедрах патологічної анатомії і  

судової медицини Запорізького державного медичного університету,  

ДЗ «Дніпропетровської медичної академії МОЗ України»; на кафедрі 

патологічної анатомії з секційним курсом Української медичної 

стоматологічної академії, на кафедрі патологічної та топографічної анатомії 

НМАПО імені П.Л. Шупика.  

 

Відповідність дисертації встановленим вимогам 

Дисертаційна робота Савченко О.А. на тему «Діагностичні критерії 

верифікації епітеліальних пухлин яєчників  (імуноморфологічні аспекти)» є 

самостійним, завершеним науковим дослідженням, яке містить нове 
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вирішення актуальної наукової проблеми щодо удосконалення 

патоморфологічної діагностики епітеліальних пухлин яєчників на підставі їх 

клініко-морфологічного аналізу і визначення молекулярно-біологічних 

властивостей. Результати роботи відповідають спеціальності 14.03.02 – 

патологічна анатомія.  

Вважаю, що на підставі викладеного аналізу дисертаційна робота 

Савченко Оксани Анатоліївни за актуальністю, об’ємом, адекватними 

методами дослідження, науковою новизною одержаних результатів, 

обґрунтованістю та достовірністю висновків і положень, теоретичним та 

практичним значенням, достатністю та повнотою опублікування матеріалу, 

апробацією на наукових форумах різного рівня відповідає встановленим 

вимогам пункту 11 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №567 від 24 липня 

2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів 

України №656 від 19.08.2015 р. та №1159 від 30.12.2015 р.) та Наказу 

Міністерства освіти і науки України №40 від 12.01.2017 р. «Про 

затвердження вимог до оформлення дисертації» щодо кандидатських 

дисертацій за спеціальністю 14.03.02 – патологічна анатомія, а її автор 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата медичних наук.  

 


